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 - 259 /70عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( )2025 - 2016
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل قراراهتـا  2/66املـرر  19أيلول/سـبتم  ،2011و  221/66املـرر
 22كــــــانون األول/ديســــــم  ،2011و  231/68و  233/68املــــــرر ني  20كــــــانون
األول/ديســـم  ،2013و  300/68املـــرر  10متوز/يوليـــه  ،2014و  309/68املـــرر
 10أيلول/ســـــبتم  ،2014و  240/69املــــــرر  19كــــــانون األول/ديســــــم ،2014
و  310/69املرر  6متوز/يوليه ،2015
وإذ ترحب باعتماد إعالن روما عن التغذيـة( ،)1وإطـار العمـل( )2الـذ يتـي مموعـة
مــن اخليــارا واالســتراتيايا العوعيــة يف مــال السياســا  ،وتــا يــارا واســتراتيايا
اعتمــد يف املــرمتر الــدوث ال ــا املعــب بالتغذيــة الــذ ارــترك يف تنظيمــه منظمــة األيذيــة
والزراعة لألمـم املتحـدة ومنظمـة ال ـحة العامليـة يف رومـا ،يف النتـرة مـن  19إىل  21تشـرين
ال ا /نوفم  ،2014لكا تستخدمها احلكوما  ،حبسب ما تراه مناسبا،
وإذ تضع يف اعتبارها األحكام الواردة يف مرفق قرار اجمللس االقت ـاد واالجتمـاعا
 84/1989املـــرر  24أيار/مـــايو  1989بشـ ـ ن العقـــود الدوليـــة يف اجملـــالني االقت ـــاد
واالجتماعا،
وإذ تدرك ضرورة القضاء على اجلوع ومنع مجيع أركال سوء التغذية يف مجيـع أاـاء
العامل ،وال سيما نقص التغذية والتقزم واهلزال ونقص الوزن وزيادة الوزن لـد األطنـال دون
_______________

( )1منظمة ال حة العاملية ،الوثيقة  ،EB 136/8املرفق األول.
( )2املرجع ننسه ،املرفق ال ا .
)15-17013 (A
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عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( )2025 - 2016

سن اخلامسة وفقـر الـدم لـد النسـاء واألطنـال ،مـن بـني حـاال نقـص أ ـر يف املغـذيا
الدقيقــة ،وبضــرورة عكــس االهاتــا املت ــاعدة يف زيــادة الــوزن والســمنة وختني ـ عــبء
األمراض يري السارية املرتبعة بالنظام الغذائا لد مجيع النئا العمرية،
وإذ تدرك أيضا ضرورة احلـد مـن الناقـد واملهـدر مـن األيذيـة علـى امتـداد السلسـلة
الغذائية إسهاما يف األمن الغذائا والتغذية والتنمية املستدامة،
وإذ تعرب عن القلق من أن ما يقرب من  800مليون رخص ال يزالون يعانون مـن
نقص التغذية املزمن وأن  159مليون طنل دون سن اخلامسة يعـانون مـن التقـزم ،وأن حـواث
 50مليون طنل دون اخلامسـة يعـانون مـن اهلـزال ،وأن أك ـر مـن بليـو رـخص يعـانون مـن
حاال نقص يف املغذيا الدقيقة ،وأن تناك تزايدا سـريعا يف عـدد األرـخا الـذين يعـانون
من السمنة يف مجيـع املنـاطق ،وأك ـر مـن  1.9بليـون مـن البـالغني امل ـابني بزيـادة الـوزن مـن
بينهم أك ر من  600مليون رخص يعانون من السمنة،
وإذ تؤكدددددد مدددددن ديدددددد قرارتـــــا  1/70املـــــرر  25أيلول/ســـــبتم ،2015
املعنون ”حتويل عاملنا :عة التنمية املسـتدامة لعـام  “2030الـذ اعتمـد فيـه مموعـة مـن
األتداف والغايا العاملية الشاملة والبعيدة املد املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة ،الـك تركـز علـى
النــا وتنضــا إىل التحــول ،وتعيــد ت كيــد التزامهــا بالعمــل دون كلــل مــن أجــل تننيــذ تــذه
اخلعة بالكامـل حبلـول عـام  ،2030وإدراكهـا أن القضـاء علـى النقـر عميـع ـوره وأبعـاده،
مبــا يف ذلــا النقــر املــدقع ،تــو أك ـ حتـ هد يواجهــه العــامل ورــر ٌ ال يــع عنــه لتحقيــق التنميــة
املســتدامة ،والتزامهــا بتحقيــق التنميــة املســتدامة ب بعادتــا ال الثــة  -االقت ــاد واالجتمــاعا
والبيئـــا  -علـــى اـــو متـــوازن ومتكامـــل ،وباالســـتناد إىل اإلجنـــازا الـــك حتققــ يف إطـــار
األتداف اإلمنائية لأللنية والسعا إىل استكمال ما مل يُننَّذ من تلا األتداف،
وإذ تؤكد مدن ديدد أيضدا قرارتـا  313/69املـرر  27متوز/يوليـه  2015بشـ ن
عة عمل أديس أبابا ال ـادرة عـن املـرمتر الـدوث ال الـو لتمويـل التنميـة ،الـك تشـكل جـزءا
ال يتازأ مـن عـة التنميـة املسـتدامة لعـام  2030وتـدعمُها وتكملـها وتسـاعد علـى توضـي
ســياغ ياياهتــا املت ــلة بوســائل التننيــذ مــن ــالل سياســا وإجــراءا عمليــة ،وتعيــد ت كيــد
االلتزام السياسا القـو بالت ـد لتحـد التمويـل وهتيئـة بيئـة مراتيـة علـى مجيـع املسـتويا
لتحقيق التنمية املستدامة ،بروحٍ من الشراكة والتضامن على ال عيد العاملا،
وإذ تشددري إىل أن أتــداف ويايــا التنميــة املســتدامة تــا أتــداف ويايــا متكاملــة
ويري قابلة للتازئة وتُوازن بني األبعاد ال الثة للتنمية املستدامة ،وإذ تسلم ب مهية بلـو اهلـدف
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 2من أتداف التنمية املستدامة وتو القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائا والتغذية احملسَّـنة
وتعزيز الزراعة املستدامة ،فضال عن الغايا املترابعة لألتداف األ ر ،
 - 1تقدرر إعــالن  2025-2016عقــد األمـم املتحــدة للعمــل مـن أجــل التغذيــة،
ضمن اهلياكل القائمة واملوارد املتاحة؛
 - 2تؤيددد إعــالن رومــا عــن التغذيــة( )1وإطــار العمــل( )2الــذ يتــي مموعــة مــن
اخليارا واالستراتيايا العوعية يف مال السياسا  ،لكـا تسـتخدمها احلكومـا  ،حبسـب
ما تراه مناسبا؛
 - 3تدددع منظمــة األيذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة ال ــحة العامليــة إىل
اإلرراف على تننيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجـل التغذيـة ( ،)2025-2016بالتعـاون
مــع برنــامغ األيذيــة العــاملا ،وال ــندوغ الــدوث للتنميــة الزراعي ـة ،ومنظمــة األمــم املتحــدة
للعنولة ،وإىل حتديد ووضع برنامغ عمل يستند إىل إعـالن رومـا وإطـار العمـل التـابع لـه ،إىل
جانب وسائل تننيـذه يف النتـرة  ،2025-2016بواسـعة آليـا تنسـيق م ـل اللانـة الدائمـة
للتغذيــة ومنتــديا أ ــحاب امل ــلحة املتعــددين م ــل جلنــة األمــن الغــذائا العــاملا ،متشــيا مــع
واليتها ،وبالتشاور مع املنظما واملنتديا الدولية واإلقليمية األ ر ؛
 - 4تدددع احلكومــا واجلهــا املعنيــة األ ــر  ،مبــا يف ذلــا املنظمــا الدوليــة
واإلقليميــة واجملتمــع املــد والقعــاع اخلــا واألوســا األكاد يــة ،إىل تقــدا الــدعم النعــال
لتننيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ،مبا يشمل تقدا الت عا  ،حسب االقتضاء؛
 - 5تدع األمني العام إىل إبال اجلمعيـة العامـة بشـ ن تننيـذ عقـد األمـم املتحـدة
للعمل من أجل التغذية ،باالسـتناد إىل تقـارير فتـرا السـنتني الـك تشـترك يف هميعهـا منظمـة
األيذية والزراعة ومنظمة ال حة العاملية.
اجللسة العامة 90
 1نيسان/أبريل 2016
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